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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 

ด้วยวิธีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

นายปรชีา ส่งวฒันา ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธาน") ไดม้อบหมาย
ใหน้างมนทพิย ์ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม แจง้ขอ้มูลของบรษิทั เอฟเอน็ แฟค
ตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิัท") ณ ปจัจุบนั และชีแ้จงให้ทีป่ระชุมทราบว่า เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด และกระจายไปทัว่ประเทศอย่างรุนแรงและ
รวดเรว็ ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้ือหุ้นทุกท่าน  บรษิัทจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบบัที ่25 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2564 โดยประกาศของ
กรุงเทพมหานคร ก าหนดให ้การจดักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่โรค ใหด้ าเนินการโดยจ ากดัจ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมไม่เกนิ 20 คน และ พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ก าหนดใหก้ารประชุมทีก่ฎหมาย
บญัญัติให้ต้องมกีารประชุมสามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสไ์ด้ และถือว่าการประชุมดงักล่าวเป็นการ
ประชุมทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมจะต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งภายใต้ พระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

นอกจากนี้ ในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะต้องใช้ระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคมก าหนด ซึง่ในปจัจุบนั ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคุมการประชุมหลายประเภททีเ่ขา้รบัการตรวจประเมนิกบัส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสว์่า ระบบควบคุมการประชุมของตนมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักล่าวแลว้ 

ดงันัน้ เนื่องจากการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมทีก่ฎหมายบัญญตัิใหต้้องมกีารประชุม 
บริษัทจึงสามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามที่ก าหนดภายใต้ พระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อย่างครบถว้น รวมทัง้ใชร้ะบบควบคุมการประชุมทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมก าหนดดว้ย  

ทัง้นี้ บรษิทัไดท้ าการว่าจา้ง บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งระบบการจดัประชุมของบรษิัทดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบในด้านมาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแลว้ 
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บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
เกี่ยวกบัการดูแลสทิธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนันัน้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้
กรรมการอสิระเขา้ประชุมแทน  

บรษิทัไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 15 
มนีาคม 2564 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปจัจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน   500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 500,000,000 บาท 
แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,000,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ    0.50 บาท 

  การประชุมในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 7 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดจ านวน 31 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.35 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
34 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผู้ถอืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้(ถ้าม)ี 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

รวมทัง้ได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

  1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า ในการออก
เสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด 
ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 

  2. วธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
ปุม่ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุม่ คอื 

   1.เหน็ดว้ย (ปุม่สเีขยีว)  

   2.ไม่เหน็ดว้ย (ปุม่สแีดง)  

   3.งดออกเสยีง (ปุม่สสีม้) 

   4.ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสดุ (ปุม่สฟ้ีา)    

  3. การซกัถามระหว่างการประชุม 

  บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอื แสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วาระ โดยสอบถามผ่านช่องทางถาม-ตอบ (Q&A) หรอืผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  

  4. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้หลายราย ใหก้ดสลบับญัช ีเพื่อเขา้ใชง้านในบญัชี
ของผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ได ้

  5. การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ เป็นดงันี้   

   วาระที ่1  วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 (1) ก าหนด
ว่า ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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  ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 นัน้
ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

  6. ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกจากการประชุม และต้องการจะทีร่กัษาสทิธขิองท่าน ใหก้ด
ปุม่กากบาท โดยคะแนนเสยีงของท่านจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 

  7. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8. การนบัคะแนนเสยีง บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้เฉพาะท่านทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย และ งด
ออกเสยีง เป็นผูก้ดปุม่ลงคะแนน  และบรษิทัจะนบัเฉพาะผูถ้อืหุน้ที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เท่านัน้  จากนัน้จะ
น าคะแนนเสยีงดงักล่าว หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึ่งจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วยใน
วาระนัน้ 

  หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดกดปุ่มลงคะแนน   ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เขา้มา ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุ้น 
เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจ านวนเสยีงของท่าน ต่อมตทิีน่ าเสนอ และบรษิทัสามารถนับรวมคะแนนการลงมตไิด้ หรอื 
ไม่กดปุ่มใด บรษิทัจะถือว่าท่านเหน็ด้วยกบัวาระนัน้ๆ ทัง้น้ีการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้
จนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน  

  ทัง้นี้ ยกเวน้วาระที ่5 เรื่องการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง บรษิทัขอใหผู้ถ้อื
หุ้นทุกท่าน กดปุ่ม ลงคะแนน ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และการเลือกกรรมการจะลงมติเป็น
รายบุคคล เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

  การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั  
ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่บรษิัทบนัทกึหลกัฐาน
การลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส หลงัจบการประชุม 

  ผูถ้อืหุ้นมเีวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 2 นาท ีหลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีง
ของแต่ละวาระ และเมื่อมกีารปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชุมทราบ
ต่อไป 

  9.หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้ระบบลงคะแนนเสียงหรือ การซกัถาม  
แสดงความคดิเหน็ และซกัถามใดๆเกีย่วกบัระบบ ใหต้ดิต่อได้ที ่เบอร ์08-4156-0838 ซึ่งเจา้หน้าที ่จากบรษิทั อนิ
เวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้ าระบบใหก้บับรษิทัจะพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอื และขอ้แนะน าทีจ่ าเป็น 

  ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องทีม่คีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กจิการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยใหส้ทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

(3) การเสนอค าถามล่วงหน้า  

 ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 
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จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
พร้อมทัง้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด าเนินการแสดงตน แจ้งชื่อและจังหวัดที่อยู่ เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุครบทุกคน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

1. นายปรชีา  สง่วฒันา ประธานกรรมการ 

เขา้ร่วมประชมุจาก ระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านกังาน

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

2. นางเสาวนีย ์ กมลบตุร รองประธานกรรมการคนที่ 1  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและก ากบัดูแลกจิการที่

ดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก ระบบซิสโก้ เว็บเอ็กซ ์

ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

3. นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์ รองประธานกรรมการคนที ่2  กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจาก ระบบ

ซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

4. นางปรารถนา  มงคลกุล 

 

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และ

กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัดูแลกิจการที่ดี เข้า

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก ร ะ บ บ ซิ ส โ ก้  เ ว็ บ เ อ็ ก ซ ์

กรุงเทพมหานคร 

5. นายวรวชัร  ตนัตรานนท ์ 

 

กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจากระบบ

ซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

6. นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์

 

กรรมการบรษิัท  กรรมการธรรมาภบิาลและก ากบัดูแล

กจิการที่ดี  และกรรมการบรหิาร เขา้ร่วมประชุมจาก 

ระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

7. นายเบญจเ์ยีย่ม  สง่วฒันา กรรมการบรษิัท  กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน

กรรมการบรหิาร  และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 

เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านกังานใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
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8. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร  กรรมการบริษัท   ก รรมการบริห ารความ เสี่ย ง 

กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

รกัษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร เข้าร่วม

ประชุมจาก ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

9. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก ้เวบ็

เอก็ซ ์ส านกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน ดงันี้ 

1. 

 

2. 

นางสาวอภญิญา  กุลจงเจรญิเลศิ 

 

นางมนทพิย ์ ซื่อวฒันากุล 

 รกัษาการประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิและบญัช ี

เขา้ร่วมประชมุจาก ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เลขานุการบรษิทั 

เขา้ร่วมประชมุจาก ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ด าเนินการ
ประชุม ไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้  

ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

1. นางสาวรสพร เดชอาคม 

    เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์กรุงเทพมหานคร 

ผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั  

1. นายธนภทัร  วงคว์ทิย ์

    เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์จงัหวดันนทบุร ี

ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั    

1. นายวจิติร สทุธศิรปีก      

   เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก ้เวบ็เอก็ซ ์ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึง่จะท าหน้าทีดู่แล
การประชุมใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบับรษิทัฯ พรอ้ม
ทัง้ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 

หลงัจากนัน้ นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และในนามของ
คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และมอบหมายใหน้าย
ธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร ("นายธรรมศกัดิ"์) ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผู้เริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ
ประชุม ดงันี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

  นายธรรมศกัดิ ์เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ย
แล้ว โดยมีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ที่บรษิัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม 



- 6 - 
 

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้าที่ 10 – 26 ในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้วมคีวามเห็นว่าการบนัทึก
รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว  

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ 
หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม  

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิ ์จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จง
เรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 
2563 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

นายธรรมศกัดิ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิทัในรอบปี 2563 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 37 รายละเอยีดปรากฏตามหนังสอืเชญิประชุม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 4 
หน้าที ่35 ก าหนดใหร้ายงานกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมานัน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี/รายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 One Report ซึง่ได้จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุ้นในรูปแบบควิอารโ์ค้ด รายละเอยีดปรากฏตามหนังสอืเชญิ
ประชุม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หน้าที ่27  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงาน
ดงักล่าว ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ ดงันี้ 

1.ดา้นขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ  

ผลการด าเนินงานในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วม 759 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 284 ลา้น
บาท เน่ืองจากในไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 บรษิทัมกีารปิดสาขาชัว่คราว ทัง้ 11 สาขา ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม ถงึ 
17พฤษภาคม 2563 ส่งผลใหม้รีายไดล้ดลงรอ้ยละ 49  และไตรมาสที ่4 เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19 
อกีทัง้มกีารปิดสาขาระยองชัว่คราวดว้ย 

องคป์ระกอบของรายไดใ้นปี 2563 มรีายไดม้าจากช่องทางดงันี้ สาขา 613 ลา้นบาท ช่องทางดจิทิลั 
104 ลา้นบาท ค่าเช่า 28 ลา้นบาท ช่องทางจดัจ าหน่ายโครงการและลูกคา้ธุรกจิ (B2B) 7 ลา้นบาท  การใหบ้รกิารฉีด
พ่นฆา่เชือ้ 4 ลา้นบาท  และช่องทางจดัจ าหน่ายรถทนัใจและคา้สง่ 4 ลา้นบาท   
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ปี 2563 บริษัทมกี าไรขัน้ต้น 296 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2562 จ านวน 139 ล้านบาท 
เน่ืองมาจากมกีารจดัโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้การขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ปี 2563 ลดลง 115 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึง่เกดิจาก
ยอดขายทีล่ดลง และการควบคุมการใช้ค่าใชจ้่ายภายในบรษิทั โดยหลกัค่าใช้จ่ายลดลงจาก ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 
ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ปี 2563 ลดลง 45 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางดา้นพนักงานลดลง จากการเสรมิและพฒันาทกัษะใหพ้นักงาน เพื่อเพิม่ความสามารถในการท างาน ทางดา้นค่า
ไฟฟ้าลดลงจากการปิดสาขา และการใช้แผงโซล่าเซลล์ ที่สาขาหัวหิน อยุธยา และระยอง  นอกจากนี้ยังก าลัง
ด าเนินการตดิตัง้ในสาขาปากช่อง และสาขาฉะเชงิเทรา อกีดว้ย 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ปี 2563 ลดลง 70 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายของสาขา
ลดลงจากยอดขายทีล่ดลง และมกีารควบคุมการใชจ้า่ยของบรษิทั  ค่าใชจ้่ายของดจิทิลัเพิม่ขึน้ จากการมุ่งเน้นการขาย
สนิค้าผ่านช่องทางดจิทิลัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิค่าโฆษณาบนช่องทางการขายเพิม่ขึน้ เช่น ช่องทาง ไลน์แอด, เฟซบุ๊ก 
และช่องทางอื่นๆ อาท ิชอ้ปป้ี  ลาซาดา้  สง่ผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสทุธ ิ28 ลา้นบาท  

2.แนวทางแผนการด าเนินงานปี 2564  บรษิทัมกีลยุทธใ์นการด าเนินงาน 4 ดา้น ดงันี้  

2.1 การพฒันาตราสนิคา้ (Branding) 

ปจัจุบนับรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) มตีราสนิคา้อยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็น เทมป์ซอฟท(์Tempsoft)  คุโมะ(KUMO) โทบุ(TOBU)  เป็นต้น  โดยตราสนิคา้แรกทีบ่รษิทัพฒันาคอื ตรา
สนิคา้ เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท กล่าวคอื บรษิัทมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาให ้เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท เป็นผูน้ าเสนอ
สนิค้าและบรกิาร  และบรรยากาศ การบรกิารหลงัการขายที่เกนิความคาดหวงัใหก้บัลูกค้า โดยมุ่งเน้นทีด่ไีซน์ และ
นวตักรรม และท าใหลู้กค้าเกดิความภูมใิจในการใช้สนิคา้ของเอฟเอน็  โดยบรรยากาศภายนอกจะเป็นธรรมชาติ มี
ความเป็นกนัเอง ส่วนบรรยากาศภายใน จะน าเสนอสนิค้าในรูปแบบของการดไีซน์ เช่น เครื่องนอน ทางเอฟเอน็จะ
ดไีซน์ใหล้กูคา้ไดรู้ส้กึและสมัผสัถงึประสบการณ์การนอนทีแ่ปลกใหม่และน่าสนุก เป็นตน้   

ตราสนิค้าเทมป์ซอฟท์ (Tempsoft) เป็นสนิค้าประเภท หมอนเจลที่ให้ความเยน็ ช่วยท าให้นอน
หลบั ทีไ่ดร้บัการรวีวิจากผูใ้ชจ้รงิมากกว่า 2,000 รวีวิทีก่ารนัตวี่าเป็นหมอนทีด่ทีีส่ดุ (Top Best Brand)  

ตราสนิคา้คุโมะ (KUMO) เป็นสนิคา้ประเภท ผา้ออ้มเดก็ และสเปรยแ์อลกอฮอล ์

ตราสนิค้าโทบุ (TOBU) กางเกงซมึซบัส าหรบัผู้ใหญ่ เป็นสนิค้าที่ออกมารองรบักลุ่มผู้สูงอายุที่มี
เพิม่ขึน้ในประเทศ โดยมคีุณสมบตัพิเิศษทีแ่ตกต่างจากตราสนิคา้อื่น ไดแ้ก่ มแีผ่นเจล 2 ชัน้ซมึซบัไดด้กีว่า มแีผ่น
ระบายอากาศ ช่วยใหแ้หง้สบายตลอดวนั มรี่องซมึซบัขนาดใหญ่ทีร่องรบัของเหลวไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่าปกต ิขอบ
ขาตัง้ 2 ชัน้ ป้องกนัการรัว่ซมึ แถบเทปกาวนุ่มตดิแน่น และมแีถบวดัความเปียกชืน้ 

ตราสนิคา้พรมิ (PRIM) เป็นกลุ่มสนิคา้พรเีมีย่ม ประเภทผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และของใชภ้ายใน
ครวั 

2.2 การรุกตลาดออนไลน์ และดจิทิลั 

ปี 2563 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จากช่องทางดจิทิลัและโซเชยีลคอมเมริซ์ เป็นจ านวน 104 ลา้น
บาท บริษัทเล็งเห็นในความส าคัญของช่องทางนี้  และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า จึงพัฒนาเป็น 
แอพพลเิคชัน่ เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet) โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูการสัง่ซือ้ของลกูคา้ และลกูคา้สามารถตดิต่อสื่อสาร
กบัเอฟเอน็ไดโ้ดยตรง  อกีทัง้ยงัมกีารสะสมแตม้ และมสีทิธพิเิศษอกีดว้ย 

2.3 การเชื่อมเครอืขา่ยทางธุรกจิ 
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ปจัจุบนัเอฟเอน็มคีู่ค้าทางธุรกจิทีจ่ะพฒันาสนิคา้ หรอืพฒันารา้นคา้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น แสงทอง
ซเูปอรเ์ซน็เตอร,์ บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) หรอื ซงิเกอร ์(Singer) เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัพฒันาคู่คา้ราย
ใหม่เพิม่ขึน้ทัว่ประเทศ โดยการเขา้เยีย่มรา้นคู่คา้กว่า 160 แห่ง รวม 47 จงัหวดั และมจี านวนคู่คา้กว่า 30 รา้นคา้  

อกีทัง้ยงัม ีหน่วยรถทนัใจ เป็นหน่วยกระจายสนิค้าสู่ชุมชน ที่สนิค้าถึงมอืผู้บรโิภคโดยตรง เช่น 
สถานีต ารวจ ตลาดนดั อาคารทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

2.4 การเพิม่โอกาสใหม่ทางธุรกจิ 

เนื่องด้วยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการนอน จึงพฒันาสนิค้าโดยน าเมลด็กญัชงมาเป็น
สว่นผสม  โดยม ีสเปรยช์่วยใหผ้่อนคลาย  ครมีอาบน ้า  และครมีทาผวิกาย ซึง่จะวางจดัจ าหน่ายทีส่าขา 

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิไ์ด้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ 
หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

เมื่อไม่มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เติม นายธรรมศกัดิจ์งึ
ขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการ
ลงมต ิโดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 มติท่ีประชุม รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 

นายธรรมศกัดิ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิ ตามทีแ่สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 
56-1 One Report ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ในรูปแบบควิอารโ์คด้ โดยงบการเงนิดงักล่าว ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงันี้ 

งบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยร์วมของปี 2563 จ านวน 1,785 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3  หนี้สนิรวมจ านวน 346 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 ส าหรบัรายไดร้วม จ านวน 758 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 27  ส่วนของต้นทุนการขายและบรกิาร จ านวน 434 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 ในขณะทีม่ผีลการ
ด าเนินงานขาดทุนสทุธจิ านวน 28 ลา้นบาท โดยสรุปสาระส าคญัไดต้ามตาราง ดงันี้ 

รายการตามงบการเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 

 (ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 

(รอ้ยละ) 

สนิทรพัยร์วม  1,785 1,727 58 3 

หนี้สนิรวม 346 247 99 40 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,439 1,480 -41 -3 

รายไดร้วม 758 1,043 -285 -27 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ -35 6 -41 -708 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ -28 9 -36 -419 
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เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ 
หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม นายธรรมศกัดิจ์ ึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และมอบหมายให้
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัให้งดตัง้ส ารองเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล 
  ปี 2563 

นายธรรมศกัดิ ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมตัิให้งดตัง้ส ารองเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผล ปี 2563 ดงันี้ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายปนัผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล 
 บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละสีส่บิของก าไรสุทธทิี่เหลอื 
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท อย่างไรกต็าม 
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็น
และเหมาะสมของปจัจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่าง
มนียัส าคญั 

  ในปี 2563 บรษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 27,159,693 
บาท (ยีส่บิเจด็ลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยเกา้สบิสามบาท) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า บรษิทั
ไม่สามารถตัง้ส ารองตามกฎหมายได ้เนื่องจากไม่มผีลก าไรทีส่ามารถน าไปตัง้ส ารอง จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาการงด
การตัง้ส ารองตามกฎหมาย  และเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัรา
หุน้ละ 0.0037 บาท ให้กบัผู้ถอืหุน้ที่มรีายชื่อ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564 (Record Date) คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 
3,700,000 บาท (สามล้านเจด็แสนบาท)  โดยก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงนิปนัผล
ดงักล่าวจ่ายจากก าไรสะสมของบรษิทั หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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  เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ 
หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการงดตัง้ส ารองเงนิก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2563 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม นายธรรมศกัดิจ์งึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัใิหง้ดตัง้ส ารองเงนิก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผล ปี 2563 
และมอบหมายให้ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหง้ดตัง้ส ารองเงนิก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 ตาม
กฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

  นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ขอมอบหมายให ้นายพูลศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพูล
ศกัดิ"์) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

  นายพลูศกัดิ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 17 ซึง่ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบั
ต าแหน่งอกีกไ็ด ้

  ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 ของบรษิัท มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี้ 

      1. นายเบญจเ์ยีย่ม     สง่วฒันา 

  2. นางช่อทพิย ์ สง่วฒันา วุฒพิงศ ์

  3. นายโอมา สง่วฒันา  

  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ออกจากทีป่ระชุมนี้เป็นการชัว่คราวระหว่างการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม
วาระนี้  

  นายพูลศักดิ ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มคีวามเหน็ว่า กรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้
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ใหก้รรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึ่งขอ้มูลโดยละเอยีดของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏใน
หนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 หน้าที ่28 ถงึ 33 

  เมื่อจบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่
ประชุมลงมติพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอให้ผูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
 

2. นางช่อทพิย ์        สง่วฒันา วุฒพิงศ ์  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
 

3. นายโอมา สง่วฒันา  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ขอมอบหมายให ้นายพูลศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพูล
ศกัดิ"์) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

  นายพูลศกัดิ ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของ
รายได้ มูลค่าหลกัทรพัย์รวมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการจึง
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2564 ในจ านวน
วงเงนิเท่าเดมิ ดงันี้  

  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (ไม่มสีทิธปิรโยชน์อื่น) คงเดมิ ตามทีป่รากฏ
ในหนงัสอืเชญิประชุม วาระที ่6 หน้าที ่5 ถงึ 6 ตามตารางดงันี้  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหตุ 

 
1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 

 
  

45,000 
15,000 

 
  

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผูบ้ริหารก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
35,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัท จะไม่ได้ร ับเบี้ย
ประชุม 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

  อนึ่ง เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 มผีลการด าเนินงานขาดทุน คณะกรรมการ
พจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้งดการจดัสรรโบนัสของกรรมการประจ าปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมีวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการยงัคงเหลอืทีจ่ะจดัสรรไดก้ต็าม 

  เมื่อจบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิ ์จงึขอให้
ทีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมติ
ในวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 วงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามอตัราที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง    

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 

  นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีขอมอบหมายให ้นายพูลศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพูล
ศกัดิ"์) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

นายพลูศกัดิ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนด
ค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผูส้อบบญัชจีากส านักงาน
บญัชทีีม่คีุณสมบตัแิละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีโดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแลว้เหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 

1. นางกิง่กาญจน์                  อศัวรงัสฤษฏ ์                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื 

2. นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื 

3. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื 

4. นางสาวรสพร   เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื 

5. นางสาวสมุนา   

6. นางสาวอรวรรณ   

พนัธพ์งษ์สานนท ์

เตชวฒันสริกิุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4807 

   ซึง่เป็นผู้สอบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2564 
และเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ซึ่ง
อตัราค่าตอบแทนค่าสอบบญัชลีดลงจากปี 2563 จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)  
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   ทัง้นี้ ส านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนั
กบับรษิทัย่อย และส านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบั
บรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

   ในกรณีทีผู่้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท แทน
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

   เมื่อจบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 และ
มอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 31 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้743,539,273หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดย นาง
กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 
และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา
นนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่4807 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2564 จ านวน 
2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อี
วาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 742,739,273 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง 800,000 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000 
 

วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืน ๆ 

  นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กฎหมายก าหนด ขอ
มอบหมายให ้นางมนทพิย ์ซื่อวฒันากุล ("นางมนทพิย"์) เลขานุการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึหลกัเกณฑ์
ของวาระนี้ 

  นางมนทพิย์ ได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิ บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอื
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นัดประชุมแล้ว ผู้ถอืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้ที่
ประชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

ค าถาม : นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้  ไดส้อบถามดงันี้ 

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 มาตัง้แต่ปี 2563 จนถงึปจัจุบนั บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิเป็นอย่างไรบา้ง  ทัง้จ านวนลกูคา้, การทีท่างราชการสัง่ปิดสาขา หรอื ก าหนดเวลาเปิด-
ปิดของสาขา ตามก าหนดของศนูยบ์รหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)  

ค าตอบ: นายธรรมศักดิ ์จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบค าถามว่า บริษัทได้รับ
ผลกระทบมาโดยตลอด ดงัทีป่รากฎในวาระที ่3 เรื่องงบการเงนิประจ าปี ซึง่มสีาเหตุมาจากการปิดสาขา ลูกคา้มกีาร
เดนิทางน้อยลง รวมถงึจ านวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลงดว้ย จงึสง่ผลกระทบถงึดา้นการเงนิ  อย่างไรกต็ามบรษิทัหาวธิกีาร
ใหม่ๆ ในดา้นความปลอดภยัของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร และการท างานของพนักงาน เพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินต่อไป
ได ้ ผลกระทบในดา้นน้ีเป็นสิง่ทีท่ าใหบ้รษิทัพยายามท างานหนกัมากขึน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีด่ต่ีอผูถ้อืหุน้ 

2. บรษิทัจะขยายสาขาเพิม่เตมิหรอืไม่ 

 ค าตอบ : นายธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัจะไม่ขยาย
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบเดมิ แต่จะขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบใหม่  เช่น  ช่องทางการจดั
จ าหน่ายหน่วยรถทันใจ ซึ่งเป็นสาขาเคลื่อนที่ได้ และช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ ซึ่งมีการซื้อสินค้าบน
แอปพลเิคชัน่เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet)  รวมถงึการหาพนัธมติรทางธุรกจิใหม่ๆ  ทัง้นี้ เพื่อแสดงใหผู้ถ้อืหุน้เหน็
ว่า บรษิทัไม่ไดล้งทุนทีเ่ป็นการลงทุนดว้ยเงนิจ านวนมาก แต่เป็นการลงทุนในลกัษณะการขยายเครอืขา่ย ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย รวมไปถงึดา้นสนิคา้และการบรกิาร  

 3.บรษิทัมแีผนการขายสนิคา้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ หรอืไม่ 

 ค าตอบ : นายธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัไดม้กีารจดั
จ าหน่ายสนิคา้บนแพลตฟอรม์ ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแลว้  ซึง่ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูสนิคา้จาก
แพลตฟอรม์ดงักล่าวได ้

 4.บรษิทัมแีผนท าผลติภณัฑ ์หรอื สนิคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เช่น การแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ-19 หรอืไม่ 

ค าตอบ : นายธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบค าถามว่า ปจัจุบนับรษิทัมี
สนิคา้ทางดา้นสุขอนามยัหลายประเภท เช่น สเปรยแ์อลกอฮอล์คุโมะ (KUMO) , บรกิารก าจดัไวรสัในบรเิวณพืน้ที่
ท างาน พืน้ทีบ่า้น และพืน้ทีภ่ายในรถ ภายใตช้ื่อ ไวรสับสัเตอร ์(Virus Buster) ซึง่ต่อยอดมาจากการจ าหน่ายน ้ายาฆา่
เชื้อและขยายไปยงัการใหบ้รกิาร  นอกจากนี้บรษิทัได้ผลติสนิค้าอื่นๆ ที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัอกีหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็น  ที่กดลิฟต์ หรอืหน้ากากอนามยั ซึ่งสามารถสัง่ซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ และช่องทางการจดั
จ าหน่ายอื่นๆ 

   เมื่อจบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ 

   เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้  ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่
เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และปิดประชุมเวลา 15.35 น. 
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ลงชื่อ 

  
(นายปรชีา สง่วฒันา) 
ประธานกรรมการ 
 
 


